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PRVNÍ LADY BUSINESS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE JE HANA MALUROVÁ, 

MAJITELKA FIRMY ESKON, S. R. O. 

Titul první Lady Business Moravskoslezského kraje získala Hana Malurová, majitelka 

firmy ESKON, s.r.o. Firma se zabývá vytvářením bezkontaktního identifikačního 

systému, který nabízí komplexní řešení identifikace osob a předmětů. Prvenství 

vybojovala mezi 17 přihlášenými podnikatelkami. Slavnostní vyhlášení soutěže, kterou 

pod patronací Moravskoslezského kraje pořádala Agentura pro regionální rozvoj, a .s., 

proběhlo 10. prosince 2015 na zámečku v Petrovicích u Karviné.  

Oblast podnikání přihlášených podnikatelek byla různorodá. Přes typicky ženské obory – 

jako je například provoz jeslí a mateřské školy či vzdělávání, po firmy ryze technické. 

Všechny podnikatelky, které se do soutěže přihlásily, hodnotila odborná komise ve dvou 

oblastech, a to ve finančních kritériích a subjektivních kritériích. V rámci finančních ukazatelů 

se hodnotila například rentabilita či míra zadluženosti, u kritérií subjektivních se pak členové 

komise zajímali mimo jiné o aktivity firmy na zahraničních trzích, strategii firmy či to, jaký 

důraz kladou na společenskou odpovědnost.   

Nejvíce bodů pak nasbírala opavská podnikatelka Hana Malurová se svou firmou ESKON, 

s.r.o. a získala tak titul Lady Business Moravskoslezského kraje pro rok 2015 a finanční 

odměnu ve výši 100.000 korun. „Ocenění v soutěži Lady Business MSK pro mě znamená 

především ocenění mé dlouhodobé práce a působení v oboru elektro, které je ryze mužským 

oborem. Současně ocenění vnímám jako ocenění činnosti celé firmy a mých kolegů, se 

kterými téměř 25 let vyvíjíme a vyrábíme identifikační systém,“ řekla vítězná podnikatelka 

Hana Malurová k získanému titulu (Hana Malurová, gsm: 605 204 477, info@eskon.cz).  

Do pětice nejlépe hodnocených firem (mimo již zmíněnou vítězku Hanu Malurovou z firmy 

ESKON, s.r.o.) se probojovaly tyto podnikatelky:  

 Michaela Němcová (Pohřební služba omega s.r.o.) - firma poskytuje pohřební 

služby, paní Michaela Němcová pohřební službu převzala ve svých 30 letech v roce 

2002 po odchodu svého otce do důchodu (Michaela Němcová, gsm: 602 785 225, 

pohrebnisluzbaomegakrnov@seznam.cz) 



 Kateřina Skokanová (SVAR-TEST-CZ, s.r.o.) - společnost pořádá kurzy v oblasti 

svařování a poskytuje svářečské práce na zakázku (Kateřina Skokanová, gsm: 

603 812 344).  

 Zuzana Běhalová (MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA) - Mrňousek je zařízení 

jeslového typu a mateřské školy a pečuje o děti od 1 – 6 let. Nabízí pestrý program a 

individuální přístup (Zuzana Běhalová, gsm: 731 706 858, info@jesleostrava.cz).  

 Jiřina Hajduková (KOMAS, spol. s r.o.)  - Firma je výrobcem stavebního kování a je 

také dodavatelem ocelových výlisků či lisovaných a svařovaných komponentů pro 

automobilový průmysl (Jiřina Hajduková, gsm: 603 180 376, 

hajdukova.jirina@komas.cz).  

„Podnikání na území Moravskoslezského kraje podporujeme dlouhodobě. Myslím, že je u 

nás dost podnikatelů a podnikatelek, kteří mají skvělé vize, umí je zrealizovat, uspět 

v konkurenci a dát lidem práci, ale veřejnost o nich mnoho neví. Soutěž Lady Business 

Moravskoslezského kraje je tak výbornou příležitostí pro firmy - bez ohledu na jejich velikost 

a zaměření - prezentovat výsledky své práce. Vnímám ji také jako pozitivní a povzbuzující 

signál ostatní,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.  

Hejtman oceňuje ženy podnikatelky, které naplnily své sny a touhy v pracovním životě, 

dokázaly kariéru skloubit s rodinou a inspirují ostatní. „Každá z přihlášených žen měla jiný 

motiv začít podnikat a má jiný životní příběh, ale mají společnou vnitřní sílu, spojuje je 

vytrvalost, nadšení, zodpovědnost a odhodlání. Zaslouží si za to uznání,“ řekl hejtman 

Miroslav Novák. 

 „Uznání za svou práci a odvahu k podnikání jistě zaslouží i všechny další podnikatelky 

přihlášené do soutěže. Jsme velmi rádi, že soutěž vzbudila takový zájem podnikatelek i 

široké veřejnosti,“ dodala ředitelka Agentury pro regionální rozvoj, Petra Chovanioková. 

Finančním partnerem byla společnost WSM Bohemia s.r.o., mediálním partnerem pak rádio 

Orion.  Dalšími partnery soutěže byla Česká spořitelna, Vysoká škola podnikání a práva, 

a.s., zámeček Petrovice, časopis Business Woman a firma embevideo (Matěj Bujnoch).   
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